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Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi -  innovasiya layihələrinin  risk amilinin riyazi-eksperimental metodla təyini yolları. 

Tədqiqatın metodologiyası - Neylona və Senana nəzəriyyələrinə əsaslanan metodla riskin təhlili.   

Tədqiqatın nəticələri -innovasiya layirələrinə risk amilinin təsiri riyazi-esperimental metodla hesab-

lanmış və risklərin neytrallaşdırılması mexanizminin alqoritmi tərtib edilmişdir. 

Açar sözlər: layihə, səmərə,  xərc, risk,  texnologiya 

 

GİRİŞ 

Risk faktorlarının qiymətləndirilməsi innovasi-

ya layihələrinin hazırlanmasında düzgün qərarla-

rın verilməsi baxrımından böyük əhəmiyyət kəsb 

edir.  İnnovasiya fəaliyyəti uzun müddətli xərclərə 

əsaslandığından, o bütün hallarda risklə əlaqədar 

olur.Bu sahədə mövcud olan risklər müxtəlif olsa-

lar da onlar əsasən iki qrupda müəyyənləşdirilir: 

 ölkənin siyasi-iqtisadi vəziyyəti  ilə xa-

rakterik olan ümumi riskiər; 

 konkret obyektlə baglı kommersiya riski 

formasında çıxış edənrisklər. 

İstənilən innovasiya layihəsi müzakirə 

edilərkən nəzərdə tutulur ki, onun həyata 

keçirilməsinə təsir göstərə biləcək bu və ya 

digər amillərin öyrənilmə dərəcəsindən asılı 

olaraq müəyyənlik, risk vəqeyri-müəyyənlik 

halları ola bilər. Müəyyənlik şəraiti dedikdə 

vəziyyətin qanunauyğun şəkildə daha dəqiq 

təsəvürü başa düşülür. Qeyri-müəyyənlik 

şəraitində vəziyyət üzrə məlumatlar tam dəqiq 

olmur. Risk isə vəziyyətin müəyyən ehtimalla 

aydınlığının mövcudluğu kimi başa düşülür.  

 

İnnovasiya layirələrinin əsas göstəri-

cilərinin hesablanması 

Məlum iqtisadi ədəbiyyatda [1,3] riskin 

həcmi ilə investorun maliyyə resurslannın 

müqayisəsi riskin səviyyəsini xarakterizə edən 

risk əmsalı əsasında aşağıdakı düsturla hesab-

lanır:  

R = İ / S,               (1) 

Burada, R - risk əmsalı; S - investorun re-

surslarının həcmi;İ - konkret innovasiya la-

yihəsində baş verə bilən itkinin maksimal 

həcmidir. 

Neft-qaz sənayesinin iqtisadi təhlükəsizli-

yinin təmin edilmə dərəcəsinin və vəziyyəti-

nin təhlili, onun göstərcilərinə  daxili və xarici 

amillərin müxtəlif  təsir etmə nəticələri kimi 

vaxtında və dinamiki baxılmağı tələbedir. 

Təhlükələrin özləri, bir qayda olaraq, bu 

sənaye sahəsi  üçün  potensial qorxudur. Belə 

ki, kifayət qədər güclü xarici təsirin və yığılan 

daxili ziddiyyətlərin struktur dəyişikliyi nə-

ticəsidə neft-qaz sənayesində  böhranlı vəziy-

yət  yarana bilər. Bizim zənnimizcə belə 

şəraitdə hadisələr iki müxtəlif ssenari üzrə 

inkişaf edə bilər: 

Birincisi - daxili ehtiyatlar, o cümlədən 

gələcək inkişaf  üçün nəzərdə tutulan ehtiyat-

ların səfərbərliyə  alınması hesabına iqtisadi 

sistemin saxlanılması.  

İkincisı - hadisənin inkişafının daha ağır 

olan variantıdır. Bu halda sistemin vəziyyətini 

əks etdirən gösətəricilərin şiddətli və tez axar-

lı ağırlaşması baş verir, onların mümkün me-

tod və vasitələrlə qarşısnın alıması mümkün 

olmur. Belə halda  neft-qaz sənayesində ma-

liyyə - iqtisadiyyat tənəzzülü baş verir və 

sahəni daha aşağı keyfıyyət səviyyəsinə salır 

və sabitlik demək olar ki, pozulur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, neft-qaz sənaye-

sində  iqtisadi risk öz mahiyyəti üzrə zərərin 

yaranması qorxusunu, əvvəlcədən nəzərdə 

tutulmayan iqtisadi itkilərin əmələ gəlməsini 

əks etdirir. Lakin,təsərrüfat riski isə  ehtiyatla-

rın sərfəli istifadəsinin hesablanan variantın-

da, habelə nəzərdə tutulan gəlirin alınmaması, 

təsərrüfat subyektinin müəyyən etdiyi başqa 

məqsədlərə çatdırılmaması ilə müqayisədə 
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mümkün olan potensial cəhətcə itki təhlükəsi 

kimi xarakterizə edilir. Başqa sözlə risk onun 

təhlükəsidir ki, təsərrüfatçı itkiyə, onun hərə-

kət planında nəzərə tutulandan artıq ziyana 

düşür, yaxud hesabladığından az gəlir əldə 

edir[6].  

İnnovasiya layihəsinin texniki-iqtisadi 

səviyyəsinin, informasiya-innovasiya üsulla-

rına uyğun, əsas göstəricilərinin səmərəlilik 

əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır:  

i

e

X

S
К  ,                             (2.) 

K- İnnovasiya layihəsinin texniki-iqtisadi 

səviyyəsinin əsas göstəricilərinin səmərəlilik 

əmsalı;Se–  innovasiya layihələrində prosesin 

texniki-təşkilatı illik iqtisadi səmərəsi; Xi – inno-

vasiya layihələrində texniki-iqtisadi səviyyəsinin 

artmasına çəkilən xərclər . 

Apardığımız təhlillər nəticəsində aydın olur ki, 

innovasiya layihələrində  Si - ranqların cəmi, Mi - 

ədədi orta qiymətin hesablanması və Ri - norma-

laşdırılmış ranqlar üsulları vasitəsilə qiymətləndi-

rilməsi mühüm əhəmiyyər kəsb edir. Məlum 

ədəbiyyatlarda [1,2,4] təklif olunan düsturlardan 

ranqların cəmi təyinində ekspertlərin sayı nəzərə 

alınmır, bu isə hesablamalarda xətaları artırır. 

Onlardan fərqli olaraq innovasiya layihələrində Si 

- ranqların cəmi aşağıdakı düstürla hesablanması 

təklif olunur : 





n

tj

iji rS , (3) 

burada rij- j-ci ekspert tərəfindən i-ci obyektə 

(amilə) təyin edilmiş ranq;  

n – ekspertlərin sayı. 

İnnovasiya layihələrində   Mi - ədədi orta 

qiymət aşağıdakı kimi hesablanır: 

n

r

M

n

j

ij

i





1

 ,(4) 

İnnovasiya layihələrində  Ri - normalaşdırılmış 

ranqlar üsulları vasitəsilə qiymətləndirmə: 

n

W

R

n

j

ij

i





1

,                      (5) 

burada rij - j-ci ekspert tərəfindəni-ci obyektə 

(amilə) təyin edilmiş ranq;  

n – ekspertlərin sayı; 

m – obyektlərin sayı; 

Wij - hər bir ekspert üçün obyektlərin ayrı-ayrı 

qiymətlərinin nisbi səmərəlilik əmsalı. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, innovasiya layihənin 

təhlilində zaman faktorunu nəzərə alınmır. Ona 

görə innovasiya layihələrinin təhlilində daha dəqiq 

metoda  əsaslanan, yəni xalis cari dəyərin (NPV) 

hesablanmasına baxsaq, onda onun hesablanması 

üçün bizim tərəfdən təklif olunan  aşağıdakı düs-

turdan istifadə edirik: 

𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ =  ∑ (𝑁𝑃𝑉𝑖𝑃𝑖)𝑛
𝑖=1                         (6) 

𝜎2𝑁𝑃𝑉 = ∑(𝑁𝑃𝑉𝑖 − 𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ )2𝑃𝑖

𝑛

𝑖=2

 

 

𝜎𝑁𝑃𝑉 = √∑ (𝑁𝑃𝑉𝑖 − 𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ )2𝑛
𝑖=2 𝑃𝑖   ,        

𝑣 =
𝜎𝑁𝑃𝑉

𝑁𝑃𝑉
 

Burada 𝑣 –variasiya əmsalı. 

 NPV təyini (5) düsturunda sadələşdirməklə 

apararaq aşağıdakı düsturla ifadə etmək olar: 

𝑁𝑃𝑉 =  
𝐽𝐹1

(1+𝑘)1 +
𝐽𝐹𝑖

(1+𝑘)2 + ⋯
𝐽𝐹𝑖

(1+𝑘)𝑡 − İ0 =

∑
𝐽𝐹𝑖

(1+𝑘)𝑡
𝑛
𝑖=1 − İ0,     (7) 

Burada İ0 -başlanğıc kapital qoyuluşu; 𝐽𝐹𝑛 − 𝑡 

dövrünün sonunda daxil olan pul vəsaitləri (pul 

axını); 𝑘 −gözlənilən (arzu olunan) mənfəət nor-

ması, yəni investisiya vəsaitlərinin bu layihəyə 

deyil, başqa bir münasib maliyyə mexanizmlərinə 

(banklar, maliyyə kompaniyaları və s.) yerləşdi-

rilməsi nəticəsində əldə ediləcək mənfəət norması. 

Əgər innovasiya layihəsində uzun müddətli 

xərclər və ödəmələr nəzərdə tutulursa, onda xalis 

cari dəyərin düsturu aşağıdakı formada olacaqdır:  

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐽𝐹1

(1+𝐾)𝑡 − ∑
İ𝑡

(1+𝐾)𝑡
𝑛
𝑡=1

𝑁
𝑡=1  ,          (8) 

İnnovasiya layihəsində  riskin  identifikasiya 

mərhələsində  onun təyini ilə yanaşı, həmdə la-

yihənin  keyfiyyət  səviyyəsində  nəzərə alınmalı-

dır. Bu o vaxt  mümkün  olur ki, layihədə riskin 

qiymətləndirilməsi alqoritmində aşağıdakı 

müddəalar nəzərə alınsın: 

 risklərin təyin dərəcəsi; 

 risklərdə gözlənilməz hadisələrin mey-

dana çıxması zamanı yaranan təhlükələr; 

 risklərin ehtimal nəzəriyyəsi baxımından 

vacibliyi. 
İnnovasiya layihələrinə  dair həllin qəbul 

olunması 

İnvestisiya -innovasiya layihə risklərinin idarə 

olunmasında iqtisadi ədəbiyyatda Neylona və Se-

nana nəzəriyyələrinə əsaslanan  imitasiya mo-

delləşdirilməsindən istifadə edilməsi tövsiyə olu-
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nur[1,5]. Bu nəzəriyyə əsasında riskin hesablan-

masında Beynəlxalq standartlarda qəbul edilmiş 

risk variasiya əmsalları nəzərə alınmır. Bu isə 

dispersiya və orta kəmiyyətin təhlilinə əsaslanan 

metodla riskin təhlilinə tam imkan vermir. Ona 

görə, innovastisya layihəsində ayrılmış(dispersiya) 

gəlir normasının və orta kəmiyyətin təhlilinə əsas-

lanan metodla riskin  təhlili  məqsədlə aşağıdakı 

düsturlardan istifadə olunması məqsədə uyğundur. 

𝑟 =  ∑ 𝑟𝑖𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝜎𝑟
2 = ∑(𝑟𝑖 − �̅�)2  

𝑛

𝑖=1

𝑃𝑖; 

             𝜎𝑟 = √∑ (𝑟𝑖 − �̅�)2𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 ,           (9) 

Burada 𝑟𝑖 − gəlir norması  𝑖 sonluğun mümkün 

olunan sayı; 𝑟 ̅  -gəlir normasının orta ədədi; 

𝜎𝑟
2 −dispersiya ədədi; 𝜎𝑟 −orta kvadrat kənarlaş-

ma;  

𝑃𝑖 – investisiyaya cəlb olunan pul vəsaiti. 

Onda  innovasiya layihələrinə dair həllin qəbul 

olunması prosesi aşağıdakı kimi təklif olunur. 

Azərbaycanın neft industriyasi yeni inkişaf 

mərhələsindədir. Yüz ildən çox istismarı davam 

edən köhnə yataqlarda hasilat perspektivləri məh-

dudlaşsada, Xəzərin Azərbaycan sektorunda ötən 

əsrin sonlarında işləmələrə verilmiş nəhəng ya-

taqlar potensialı milli neft sənayesinin yeni 

mütərəqqi fazaya daxil olmasını əsaslandırır. Bu-

nunla belə vurğulanmalıdır ki, köhnə istismar 

sahələrində mövcud qalıq və proqnoz ehtiyatlar 

burada hasilatın tam XXI əsr boyu davamlı olaca-

ğını şərtləndirir. 

 

Şəkil №1 

İnnovasiya layihələrinə  dair həllin qəbul olunması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə : Müəlliflər tərtib etmişdir. 

 

Məlumdur ki, respublikada açılmış 71 neft ya-

tağından hazırda 57-ü istsismar edilir və bunların 

əksəriyyəti son işlənmə mərhələsindədir. Bu ya-

taqlardan 42-si Azərbaycanın quru sahələrində 

istismar edilir ki, bunlardan da 20 yataq Abşeron 

yarımadasında yerləşir. Bu yataqlar çox uzun 

müddət istsismar edilir ki, onları səciyələndirən 

əsas xüsusiyyətlər quyuların qeyri-bərabər yer-

ləşməsi, istismardan fasiləsiz çıxmaları, əsas fond-

ların aşınması və sairədir. İşlənmənin son mərhə-

ləsində istismar edilən yataqlar üçün həmçinin 

hasilatın aşağı düşməsi, məhsulun sulaşma əmsa-

lının böyük olması, təmirlər sayının çox olması, 

məhsul vahidinin xərclərin yüksək olması da 

səciyyəvidir. 

Azərbaycanın iqtisadi islahatlar dövründə onun 

inkişafının əsas amillərindən biri ölkənin innova-

siya potensialıdır. Ona görə də respublikanın 

neftqaz sənayesinin inkişafı ilk növbədə iqtisadiy-

yatın innovasiya yoluna keçməsindən, elmi bi-

liklərin innovasiya transformasiyasından və onla-

rın kommersiyalaşdırılmasından, ölkənin təsərrü-

fat kompleksinin informasiya qavrama dərəcə-

sindən asılıdır. Yeni texnoloji proseslərin yaradıl-

ması, tətbiqi və geniş istifadəsi - məhsulun rəqabət 

qabiliyyətinin və həcminin artmasının, məşğullu-

ğun, investisiyanın, xarici ticarətin, materiala 

qənaətin, əmək və maliyyə ehtiyatlarının, istehsal 

təşkilinin təkmilləşməsinin və onun səmərəliliyi-

nin artmasının əsas amilidir.  

İnnovasiya layihələrinin həlli 

Gəlir Risk Maksimum gəlir 

Tam müəyyənlik halda Qeyri müəyyən halda 

Qiymətli kağızlar portifelinin optimal 

difersianlaşdlrılması 
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Kifayət qədər yüksək ixtisaslaşmış menecer, 

həmişə bütün informasiyanı, ən pis informasiyanı 

və ya hansısa açar informasiyanı əldə etməyə və 

ya ümumiyyətlə verilmiş mövzu barədə danış-

maqdan (susmaq da bir ünsiyyət formasıdır) və 

informasiyanı öz mənfəəti üçün istifadə etməyə 

çalışır. İnformasiya zərrə-zərrə yığılır. 

Lazım olan informasiyanın menecerdə olması 

ona maliyyə və kommersiya qərarlarının tez qəbul 

olunmasına kömək edir, verilmiş qərarların düz-

günlüyünə, itkilərin aşağı salınmasına və 

mənfəətin artırılmasına təsir edir. Sazişlərin bağ-

lanması zamanı lazımı informasiyanın istifadəsi 

baş verə biləcək maliyyə itkilərinin minimuma 

endirilməsinə gətirib çıxarır. 

Təsadüfi deyil ki, müasir dünya iqtisadiy-

yat elminin görkəmli alimləri D.L.Gitman, 

R.S. Pindayk, Uilyarn F. Şarp, R.D. Ruben-

feld,N.N. Yanenko, V.İ.Karnaçuk   innovasiya 

layihələrinin iqtisadi sistem və proslərin 

tədqinin bazisi adlandırmışlar. Belə ki,  müəs-

sisınin  fəaliyyətində innovasiya layihələrinin   

texniki-iqtisadi göstərigilərinin təhlili  

səmərəlilik kriteriyası göstəricilərinin təyininə 

əsaslanır və bu amillər ayrı-ayrılıqda hesabla-

nır. İnnovasiya lajihələrinin idarə olunmasın-

da   iqtisadi təhlilin funksiyası ( Yf) sisteminə 

daxil olan  üş faktora,yəni əməliyyatın faydalı 

səmərəliliyi, əməliyyat xərcləri və onun  vaxt 

sərfi eyni vaxda aşağıdakı düsturla hesablanır: 

 F(x)=    Y ( qs,  əx, vs),            (10) 

Burada qs - əməliyyatın faydalı səmərəlili-

yi; əx - əməliyyat xərcləri; vs - vaxt sərfi. 

Göstərilən tənliyi aşağıdakı şəkildə göstərilən 

formada izahını vermək  

İnnovasiya  layihəsinin işlənməsinə qərar 

verməmişdən əvvəl: 

1.Müəssisənin iqtisadi sisteminin idarə 

olunan göstəricilərinin nəzəri tədqiqatı apa-

rilmalıdır. 

2.Müəssisənin iqtisadi səmərəliliyi xarakte-

rizə edən göstəricilər hesablanmalıdır. 

3.Müəssisənin iqtisadi strategiyasına uyğun 

olaraq layihə olunması nəzərdə tutulan obyek 

üçün hesablama maşınlarında tətbiq ediləcək 

riyazi model seçilməlidir. 

Qeyid etmək lazımdır ki, innovasiya  la-

yihəsinin risk amilinin moleşdirilməsi 

əsasında təhlili bir çox probləmlərin həlini 

tələb edir. Belə ki, təhlil ilə məşğul olan mü-

təxəsis  rizayi hazırlığa malik olmalıdır. Çünki 

riyazi moleldirmənin metodlarını bilmədən 

iqtisadi təhlili aparmaq qeyri mümkündür.  

Bütün modellərdə olduğu kimi riskin təyini 

modellərində əsasən aşağıdakı işləri yerinə 

yetirmək vacibdir[24]: 

 modelləşdirmənin məqsədinin təyini; 

 konseptual modelin qurulması; 

 model sisteminin alqoritminin işlənməsi; 

 model sisteminin proqramının işlənməsi; 

 model  təcrübələrinin planlaşdırılması. 
 

Şəkil №2 

Risklərinin neytrallaşdırılması mexanizminin alqoritmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Müəlliflər tərtib etmişdir. 

Risklərin neytrallaşdırılması 

mexanizmi 

Riskin təmərküzləşməsini 

məhdudlaşdırmaq 

Hedc əməliyyatı Riskdən yankeçmək 

Diversifikasiya Özünü sığortalama 

Rikin bölüşdürülməsi 
Limitləmə 
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Risklərinin neytrallaşdırılması mexanizmi 

Riskin azaldılması maksimum çeviklik və 

məqsədyönlü fəaliyyət tələb edir. Bu məqsədyönlü 

fəaliyyət risklərin bütün potensial sferaları üzrə 

(istehsal riski, maliyyə riski, kommersiya riski və 

s.) həyata keçirilməlidir. Risklərlə əlaqədar ən 

vacib məsələ riskin tərəflər arasında bölüşdü-

rülməsi və riskdən olan itkilərin müəyyən edil-

məsidir. Lakin bazar şəraitində itkilərin mövcud-

luğu obyektiv olaraq onların sığortalanmasını 

tələb edir. Aşağıdakı şəkildə innovasiya layirələri-

nin iqtisadi  sistemində risklərinin neytrallaşdırıl-

ması mexanizmi verilmişdir (Şəkil 2). 

Şəkil 2-dən görünür ki, riskin aşağı salınması 

üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Daha 

geniş yayılmış üsullar aşağıdakılardır: 

Diversifikasiya 

Seçim və nəticələr barədə daha ətraflı məlu-

mat toplamaq 

Limitləmə 

Özünüsığortalama 

Sığortalama 

Valyuta risklərindən sığortalama 

Hedc əməliyyatı 

Əlaqəli sahələrin fəaliyyətlərinə nəzarət 

etmək 

Kompaniyanın spesifik fondlarından isti-

fadənin uçotu və qiymətləndirilməsi. 

 

NӘTİCӘ 

1.Risk – bir iqtisadi kateqoriyadır. İqtisadi ka-

teqoriya kimi o özündə baş verə biləcək və ya baş 

verməyəcək hadisələri birləşdirir. Bu baxımdan 

riskin təsnifatının elmi təsnifatının ümumi sistem-

də hər bir riskin yerini dəqiq müəyyən olunması 

vacibdir.  

2.İnnovasiya layihələrində riskin idarə olunma-

sında lazım olan metod və üsullardan effektiv 

istifadə etməyə imkan verən risklərin yeni təsnifatı 

işlənmişdir və onun innovasiya layihələrinin 

işlənməsində tətbiq edilməsi əsasında təkliflərin 

işlənib hazırlanmasına nail olmaq mümkündür.  

3.İnnovasiya layihələrinin idarə edilməsində    

risk probləmlərin həllində qarşıya qoyulmuş  

məqsədə nail olmağın ən səmərəli variantın se-

çilməsi üçün riskin idarə olunmasının yeni  

arxitekturası təklif olunur. Müasir dünya iqtisa-

diyyat elmində innovasiya layihələrinin iqtisadi 

sistem və proseslərin tədqiqinin bazisi innovasiya 

layihələrinin texniki-iqtisadi göstərigilərinin sə-

mərəlilik meyarları göstəriciləri təşkil etdiyi halda, 

məqalədə riskdərəcəsinin təyin olunmasında riyazi 

hesablamalarda sistemin idarə olunmayan ilkin 

cəhətlərinin parametrinin nəzərdən keçirilməsi, 

sistemin arzu olunan vəziyyətinin müəyyən 

edilməsi, əlverişli qərarların qəbulu və innovasiya 

layihələrinin idarə olunmasında   iqtisadi təhlilin 

funksiyasının təyin olunması nəzərə alınmışdır.  

4.İnnovasiya layihələrsində riskin identifikasi-

ya mərhələsində  onun təyini ilə yanaşı, layihənin 

keyfiyyət səviyyəsi və risklərin təyin dərəcəsi, 

risklərdə gözlənilməz hadisələrin meydana çıxma-

sı zamanı yaranan təhlükələr, risklərin ehtimal 

nəzəriyyəsi baxımından vacibliyi daxil olmaqla  

risklərin neytraldırılmasının ranq üsülu ilə hesab-

lanması daha düzgündür. 
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Керимов К.С., 

Гусейнов И. И. 

Определение математически-экспериментальным методом фактора риска в  

экономических системах и процессах инновационных проектов  

 

Резюме 

Цель- определение фактора риска математически-экспериментальным методом в системах и 

процесах инвестиционных проектов,принятие решения об инновационных проекта. 

Методология–анализ риска на основе метода Нейлона и Сенана. 

Результаты–были определены математическо-экспериментальные методы влияния фактов 

риска на инновационные проекты и составлен алгоритм для нейтрализации риска. 

Ключевые слова: проект, риск, эффективность,затрат,технология.         

 

Karimov K.S. 

Huseynov I. I. 

Innovation projects in the economic system and the processes of mathematical-experimental 

method for determining the risk factor 

 

Abstract 

Purpose of the research - a risk factor in the processes of innovation projects in the economic system 

and method for determining the mathematical-experimental ways, the adoption of the solution on innova-

tion projects 

Methodology - the risk analysis method is based on the theories of Nylon and Sanan 

Findings -  the investigation of prominent scientists in the world economy through science, innovation 

experimental mathematical method, the estimated impact of the risk factor and risk algorithm has been 

developed neutralizing mechanism 

Key words : efficiency , cost , risk, technology. 
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